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1. SABADELL, BREU APROXIMACIÓ HISTÒRICA   

1.1  PERSPECTIVA HISTÒRICA DE LA CIUTAT DE SABADELL
1 

La ciutat de Sabadell és, juntament amb Terrassa, la capital de la comarca del Vallès 

Occidental. El municipi representa poc més d’un sis per cent del territori d’aquesta comarca, 

amb una superfície de 36.5 km2. La població de la ciutat és de 208.386 habitants i la densitat  

és de 5709 hab./km2. l’any 2010. Situada a 190 metres d’altitud, i a 20.6 km de la ciutat de 

Barcelona, Sabadell s’aixeca darrera la serralada del Litoral, sobre la fossa tectònica del 

Vallès. El riu Ripoll voreja de nord a sud l’est de la ciutat, fins a desembocar al riu Besòs.  

El desenvolupament de la ciutat de Sabadell va iniciar-se al segle XII en un moment històric 

que facilitava la concentració de la població en l’antic nucli d’Arraona. Comptava amb 

extensions suficients pel conreu que possibilitaven una agricultura intensiva i el 

desenvolupament de tasques manufactureres, aprofitant la força del riu Ripoll. Aquest va ser 

el primer pas perquè es desenvolupés amb major facilitat l’activitat agrícola i més tard la 

indústria tèxtil i la indústria paperera. Aviat, Sabadell va esdevenir un nucli important, 

afavorit per la xarxa de camins que la travessava i que afavoria el trànsit constant de 

població i mercaderies. 

A partir del segle XIV, la ciutat de Sabadell va anar perdent l’exclusiu caràcter agrícola i 

comercial inicial, i va anar especialitzant-se, cada vegada més, en la nova manufactura 

tèxtil, representada en aquells moments pel molins drapers, situats encara avui als marges 

del riu Ripoll. Va ser a mitjans del segle XVI quan la indústria tèxtil va assolir la sobirania 

                                                                 
1  Actualització del mateix apartat que apareix en Sabadell, informe de la immigració 2006. OIS (Lliga dels Drets dels Pobles-Fòrum 
IDEA-UAB), amb la finalitat de recuperació de la memòria histórica. 



SABADELL, INFORME DE LA IMMIGRACIÓ, 2010 
Sabadell, breu aproximació histórica 

10 

 

econòmica de la vila. Amb la progressiva introducció dels models de producció capitalista i de 

l’energia de vapor a partir del 1830, els petits nuclis manufacturers esdevingueren fàbriques. 

Aquest procés seria l’element dinamitzador de la ciutat en aquella època. 

A inicis del segle XX Sabadell es trobava entre les cinc ciutats catalanes amb major volum de 

població, amb uns 23.000 habitants. El fort ritme de creixement va portar a duplicar la 

població durant el primer decenni del segle, de manera que va passar a esdevenir la segona 

ciutat més habitada de Catalunya.  

Durant la postguerra i fins al 1975, es va començar a diversificar l’economia. Mentre que la 

indústria tèxtil començava a tenir greus problemes per la manca de matèries primeres i les 

dificultats del manteniment de la maquinària obsoleta, es va iniciar el creixement de la 

indústria metal·lúrgica i mecànica. Sobretot durant la dècada dels cinquanta i dels seixanta, 

aquesta diversificació i expansió econòmica va esdevenir la base d’una forta immigració. La 

manca de control urbanístic de l’administració del moment facilitava l’especulació, alhora 

que provocava un creixement desordenat i una pèrdua d’identitat. Malgrat tot, aquests anys 

van suposar l’inici d’una gran transformació per a la ciutat.  

La crisi dels anys 70 va produir canvis en el sistema de producció industrial, els quals van 

generar una profunda reestructuració empresarial i, per tant, una modificació del que havia 

estat l’activitat econòmica tradicional de Sabadell. D’aquesta manera, la indústria tèxtil va 

anar perdent força -sense arribar a desaparèixer- a favor de la progressiva conversió de la 

ciutat cap al sector serveis i el desenvolupament de l’alta tecnologia. Aquestes noves 

activitats empresarials van permetre la recuperació econòmica de Sabadell. En aquesta línia, 

l’any 1991, el nombre de persones que treballaven al sector terciari superava el dels sectors 

primari, la indústria i la construcció; la indústria metal·lúrgica lleugera i la de components 

elèctrics assolien un pes important en l’ocupació; i en el sector serveis, els sectors que més 
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ocupació generaren van ser el comerç i les institucions financeres, seguits dels nous serveis a 

les empreses.  

L’aparició dels ajuntaments democràtics va propiciar l’aparició de mesures d’ordenació 

urbanística. Aquest fet, juntament amb l’estabilització de la població i la profunda 

transformació de l’activitat econòmica, va permetre l’aprofundiment dels espais urbans 

encara no construïts i dels que ocupaven antigues indústries. D’aquesta manera es dotava a la 

ciutat de nous espais lliures i equipaments públics que milloraven la qualitat urbanística de la 

mateixa.  

El trasllat de la indústria cap als polígons de les rodalies ha facilitat la terciarització de la 

ciutat central. Aquest fet es tradueix en la revalorització del centre històric com a espai 

relacional on es combinen residència, comerç, serveis i cultura; igualment ha suposat un 

seguit d’operacions urbanístiques com el nou Eix Macià, el Parc de Catalunya i l’ordenació del 

Parc Taulí, entre altres. A més, en l’esfera d’influència de Sabadell, el Vallès Occidental, han 

aparegut la Universitat Autònoma de Barcelona, el Parc Tecnològic, el Centre de Tecnologia 

Aplicada i el Laboratori General d’Assaig i Investigació. Tot plegat ha fet de Sabadell una 

ciutat consolidada i el centre del segon sistema de ciutats de Catalunya. 

1.2  ELS FLUXOS MIGRATORIS DE SABADELL I  EL CREIXEMENT DE LA CIUTAT 

Tal i com hem destacat, la industrialització va ser un factor d'atracció de mà d'obra i, per 

tant, de creixement de la ciutat. Aquest fenomen va començar amb l'arrencada industrial, a 

partir del segon terç del segle XIX, i va aconseguir transformar la vila en una ciutat que l'any 

1900 rondava els 23.000 habitants, el 1950 els 60.000 i  l'any 1980 els 190.000. No cal dir que 

aquest creixement demogràfic té una forta relació amb els fluxos migratoris de persones que 

varen arribar a la ciutat de forma progressiva i cada cop d’orígens més diversos.  
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Les migracions de la major part del segle XX eren interiors, inicialment de població provinent 

de pobles de la mateixa comarca o de comarques properes, en un procés d'urbanització de 

població rural paral·lel al que succeïa en altres ciutats catalanes. Progressivament, però, s'hi 

va anar sumant població procedent de l'Aragó i el País Valencià i en menor grau de Múrcia i 

Andalusia. Així, el 1925 la població nascuda fora de Catalunya ja representava el 16% (Deu, 

1990). L'any 1940 encara predominava la procedència catalana, però també era present 

població de l'Aragó, el País Valencià i Múrcia. No va ser fins el 1950 quan van guanyar 

presència els contingents de Múrcia i Andalusia. Els anys amb més pressió immigratòria van 

ser entre 1960 i 1975. El balanç d'aquestes migracions es fa evident si tenim en compte que 

l'any 1981, el 52% dels sabadellencs i de les sabadellenques no havien nascut a Sabadell, és a 

dir, amb una població de 186.123 habitants, 97.556 havien nascut en altres poblacions. 

Les migracions que rebia Sabadell en el passat tenien com a objectiu la societat industrial. 

Les persones immigrants partien generalment d’una societat agrària preindustrial, 

caracteritzada per la família tradicional i les dures jornades de treball, amb els riscos de 

males collites, caiguda dels preus agrícoles, etc. Aquestes persones identificaven la ciutat 

amb un espai on podien trobar noves oportunitats, on es convertien en classe obrera amb un 

horari preestablert i un setmanal assegurat, i on l'esperança de millorar les seves condicions 

de vida es podia fer realitat. 

La situació ara ha canviat. Les migracions que rep actualment Sabadell, les de finals del segle 

XX i les del segle XXI, ja no tenen com a objectiu prioritari la societat industrial, sinó en el 

context de la societat de la informació, en que la ciutat també hi està immersa. Les persones 

que ara arriben i que rebem actualment provenen majoritàriament de països en vies de 

desenvolupament econòmic, i busquen també noves oportunitats per millorar les seves 

condicions de vida als països més industrialitzats, dels qual en tenen una imatge 

probablement idealitzada.  
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Així doncs, cal ser conscients que sovint apliquem l'etiqueta d'immigrant a persones amb 

procedències i motivacions molt diferents i que el significat d'aquesta paraula ha variat pels 

sabadellencs amb el pas del temps. Si abans les persones immigrants eren homes i dones 

andalusos, murcians, extremenys… ara, generalment es tracta de persones que provenen de 

l’Equador, Bolívia, Marroc, Rumania, Gambia... 

TOTS SOM IMMIGRANTS : BREU RESUM DE L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE SABADELL  

Any Habitants Migracions  

1850 5.833 Primera migració interior provinent de la Catalunya central i pirinenca. 
 en 10 anys la població es triplica 1860 14.240 

1900 23.375 

1920 37.529 

1936 50.037 

1950 60.000 Segona migració provinent fonamentalment d’Andalusia, Múrcia, 
Aragó… anys 50 i 60 
 en 25 anys la població es triplica 

 

1960-61 105.152,  
es superen els 100.000 

1962 112.416 

1964 128.412 

1966 140.601 

1968-67 150.298 , fita htca. 

1975 182.926 

1980 190.183 

1990 192.142 

2000 184.542 Tercera migració provinent de països subdesenvolupats: any 2001: 
 en 4 anys la població creix de manera exponencial 2005 200.000, fita històrica 

Taula-1: Tots som immigrants 
Font: Elaboració pròpia a partir de Medina, i Ache, en Diari Sabadell (8-10-2005) i El Periódico (8-10-2005) i 
Domínguez i Massot, en Revista Arraona N.28, pàg. 74. 
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE SABADELL 1850-2005 

 

 

 
 

Elaboració pròpia a partir de Medina, i Ache, en Diari Sabadell (8-10-2005) i El Periódico (8-10-2005) i Domínguez i 

Massot, en Revista Arraona N.28, pàg. 74. 
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1.3  ELS DISTRICTES,  LA DISTRIBUCIÓ DE LA CIUTAT DE SABADELL 

La ciutat de Sabadell actualment es troba dividida geogràficament i administrativament en 

set districtes, que a la vegada, es distribueixen en 19 sectors. A cada un dels sectors, hi 

trobem els diferents barris. 

Per tal de fer l’anàlisi quantitativa, el present estudi ha pres com a unitat mínima el sector, 

ja que és el nivell més baix d’informació que es disposa des del Padró Municipal, una de les 

principals fonts emprades.  

Així doncs, aquesta és la distribució de la ciutat de Sabadell: 

DISTRICTE 1:  CENTRE: Centre, Cobertera (Covadonga), Hostafrancs 

SANT OLEGUER: (Avinguda-Eixampla, Laietana (Covadonga), Nostra Llar, Sol i Padrís. 

DISTRICTE 2: 

 

LA CREU ALTA: La Creu Alta 

CAN PUIGGENER: Can Puiggener 

TOGORES 

DISTRICTE 3: 

 

CA n’ORIAC: Ca n’Oriac, Torreguitart, Torrent del Capellà 

NORD: Can Deu, La Roureda, Plana del Pintor, Sant Julià 

SANT JULIÀ 

DISTRICTE 4: 

 

LA CONCÒRDIA: Can Borgonyó, La Concòrdia. 

CAN RULL: Can Rull, Cifuentes, Via Alexandra 

BERARD: Castellarnau 

DISTRICTE 5: 

 

GRÀCIA: Gràcia 

CAN FEU: Can Feu,Els Merinals, Serra d’en Camaró 

OEST 

DISTRICTE 6: LA CREU DE BARBERÀ: la Creu de Barberà, Les Termes 

SUD: Campoamor, Espronceda 

SANT PAU 

DISTRICTE 7: LA SERRA: El Poblenou, Raval de l’Amàlia, Torre-romeu 

EST 
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Per situar-nos millor a la ciutat, cal dir que en aquests districtes i sectors hi trobem 

diferències pel que fa al tipus de població en relació a la seva situació socioeconòmica, al 

tipus de serveis i d’habitatges que ofereix al barri i a l’activitat econòmica que s’hi 

desenvolupa. Aquestes diferències cal tenir-les molt presents a l’hora d’interpretar els 

resultats obtinguts en l’anàlisi. 

En el primer districte –Centre i Sant Oleguer- podem distingir clarament entre un i altre 

sector. El sector Centre, a diferència d’altres ciutats de Catalunya i com a peculiaritat de 

Sabadell, no és una zona degradada, sinó tot el contrari. El sector Centre és la zona més 

benestant de Sabadell, on hi trobem el nombre més elevat d’activitats econòmiques, socials i 

culturals de tota la ciutat. A més, la seva població, en termes generals, gaudeix d’un nivell i 

una qualitat de vida i serveis més alt que la resta de població sabadellenca. És també el 

sector on l’habitatge és més car.  

Pel que fa al sector de Sant Oleguer, tot i estar englobat en el mateix districte, no gaudeix de 

les mateixes condicions que l’anterior. Sant Oleguer és un sector que ha vist créixer la seva 

població a partir de la nova immigració. Això és degut a que, tot i tenir importants punts 

socials, com ara el centre cívic municipal, els habitatges que hi trobem tenen preus 

considerablement més baixos que al sector centre i per tant més assequibles a les persones 

nouvingudes. 

En el segon districte –Creu Alta, Can Puiggener i Togores-, també hi trobem diferències a 

nivell qualitatiu entre els sectors que el formen. Si bé Togores queda més apartat de la ciutat 

i el percentatge de població immigrant és ínfim, entre la Creu Alta i Can Puiggener, la 

situació és prou diferent. Can Puiggener és un sector que des de mitjans dels segle XX ha 

crescut i s’ha format a partir de les migracions provinents d’Espanya durant el franquisme. 

Aquest sector es caracteritza per un caràcter marcadament de barri obrer i l’habitatge és 
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substancialment més assequible que a la resta del districte. En canvi, la Creu Alta engloba a 

un sector amb més població de classe mitjana. Així es reflecteix en els habitatges, molts 

d’ells antigues cases angleses remodelades i noves construccions a preus força elevats, dels 

més cars de la ciutat.  

El districte tercer –Ca n’Oriac, Nord i Sant Julià- és un districte més homogeni que els dos 

anteriors. Aquests sectors es corresponen amb la perifèria de la ciutat, les anomenades 

‘barriades’, que en la mateixa situació que Can Puiggener, van créixer exponencialment i 

varen desenvolupar-se amb la immigració espanyola dels anys 50, 60 i 70. Són sectors, tant Ca 

n’Oriac com el Nord, de població treballadora i amb molts habitatges autoconstruïts, 

actualment molts d’ells reformats. Malgrat que en el seu origen inicial es trobaven separats 

del teixit urbà, ja fa anys que hi estan integrats. Actualment, el sector de Ca n’Oriac és un 

sector molt actiu social i econòmicament.  

En el quart districte podem diferenciar per una banda, Castellarnau, i per altra banda, la 

resta dels altres sectors, Concòrdia i Can Rull. Castellarnau per la seva condició 

d’urbanització presenta habitatges unifamiliars de preus elevats i una població amb més 

poder adquisitiu. Per altra banda, la Concòrdia i Can Rull destaquen pel seu caràcter obrer 

però són barris amb més planificació urbanística que els anteriors. Al sector Concòrdia hi 

trobem força activitat comercial i econòmica i es considera un barri obrer. 

El districte cinquè, que engloba els sectors de Gràcia, Can Feu i Oest, és una zona també 

bastant diversa en sí mateixa. Els Merinals destaca per un cert grau d’abandonament 

institucional fins fa poc i per ser un barri clarament de persones treballadores que pateix els 

efectes de l’envelliment de la població. No passa el mateix amb Gràcia ni amb Can Feu, 

barris amb més benestar social i amb uns nuclis d’habitatges unifamiliars força característics i 

en conseqüència molt menys assequibles. 
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El districte sisè –Creu de Barberà, Sud i Sant Pau-, està més allunyat del centre, i és per tant, 

més perifèric. També hi trobem població obrera, sobretot al sector de la Creu de Barberà, on 

també a les èpoques de l’anterior immigració espanyola, s’hi varen construir habitatges. En 

aquest districte hi trobem una forta presència de pisos de protecció oficial. És un dels sectors 

més assequibles econòmicament, apte per a l’economia de moltes persones nouvingudes. A 

l’últim i setè districte –La Serra i Est-, hi destaca la seva situació geogràfica, totalment 

apartada del teixit urbà per la distància i separació que marquen el Riu Ripoll i la Gran Via 

entre aquest districte i la resta de la ciutat. Molt possiblement, aquesta sigui una causa 

important que condicioni el mal estat d’aquesta zona a diversos nivells, ja que podem afirmar 

que es tracta del districte més degradat de la ciutat. El barri de Torre-romeu, té un gran 

nombre d’habitatges unifamiliars d’autoconstrucció i també elevats percentatges de població 

estrangera degut a que els preus del lloguer són dels més econòmics de tota la ciutat. 

 


